NYRKKIVILLAA

Lanka: Istex Lett-Lopi, kaksiväriseen versioon n.
60 g
Puikot: 4 mm
Tiheys: 18 s. x 24 krs.

Nämä lapaset ovat väljät, ympärysmitta
on 23 cm. Jos haluat napakammat ja/tai
tiiviimmät lapaset käytä ohuempia
puikkoja tai huovuta kevyesti esim.
kuivausrummussa. Ainakin Lett-Lopille
kastelu ja lyhyt käynti kuivurissa teki
hyvää. Pinnasta tuli tiivis ja kuohkea.

ensimmäinen silmukka takareunastaan
oikein.
Ohje
Luo 40 silmukkaa
Aloita joustin:
Rivi 1: *3o, 1n 1o* toista vielä 5 kertaa
Rivi 2: *3o 1o 1n* toista vielä 5 kertaa
Toista rivejä 1 ja 2 kunnes joustin on 6
cm pitkä tai jatka kunnes olet saavuttanut
haluamasi pituuden.
2 riviä oikein.

Nypyn tekeminen:
Neulo yhteen silmukkaan 5 uutta
silmukkaa oikein (vuoron perään etu- ja
takareunaan),
käännä ja neulo 5 nurin,
käännä ja neulo 5 oikein,
käännä ja neulo 5 nurin,
käännä ja nosta 4 silmukkaa yksitellen
ensimmäisen silmukan yli ja lopuksi neulo

Oikea lapanen:
Aloita peukalokiila (puikon kolme alkuun,
yksi silmukka reunasta).
Rivi 1: 21 s o, luo 1, 1o 1n, luo 1, neulo
krs. loppuun oikein.
Rivi 2: 21 s o, 1o 1n 1o 1n, neulo krs.
loppuun oikein.
Rivi 3: 21 s o, 1n 1o 1n 1o, neulo krs.
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loppuun oikein.
Rivi 4: 21 s o, luo 1, 1o 1n 1o 1n, luo 1,
neulo krs. loppuun.
Jatka lisäyksiä joka 3. krs ja tee väliin
jäävät silmukat helmineuleella kunnes
sinulla on 12 s helmineuletta siirrettäväksi
esim. apulangalle. Luo 4 s (vähemmänkin
riittää, näillä silmukoilla saa ison
peukalon) ja jatka o krs:n loppuun.

Jatka ylläkuvattuun tapaan kaventaen 4 s
joka toinen krs kunnes sinulla on 6 s joka
puikolla eli yhteensä 24 s. Tämän jälkeen
kavenna joka kerroksella kunnes jäljellä
on yhteensä 8 s.
Aseta silmukat neljän ryhmissä
vastakkain ja silmukoi ne yhteen (ks.
esim. Käspaikka, silmukoilla tehtävä
sauma:http://www.kaspaikka.fi/neulonta/t
ekniikka-ja-rakenne/sau...)

1 rivi o.
21 s o, ylivetokavennus, 2yhteen oikein, o
rivin loppuun. Sinulla on taas 40 s.
Neulo sileää kunnes olet valmis
tekemään nypyt, n. 2-3 cm
peukaloaukosta. Minä sijoitin pallukat
rystysten kohdalle, mutta voit hyvin
sijoittaa ne eri paikkaan jos haluat.
Ota toinen väri.
Neulo 2 n, nypylä, 4 n, nypylä, 4 n,
nypylä, 4 n, nypylä, 2 n, neulo nurin
loppukerros.

Vasen lapanen:
Tee vasen lapanen samalla tavalla kuin
oikea, mutta sijoita peukalo 17 silmukan
päähän kerroksen alusta eli kolme
silmukkaa ennen toisen puikon loppua.
Nyppyjen kohdalla tee näin:
Ota toinen väri.
Neulo nurin 20 s, neulo 2 n, nypylä, 4 n,
nypylä, 4 n, nypylä, 4 n, nypylä, 2 n.
Tämän jälkeen tee samoin kuin oikea
lapanen.

Peukalo
Vaihda pääväriin ja jatka seuraavasti:
Rivi 1: *4o, 1o 1n, 3o, 1o 1n, 3 o, 1o 1n, 4
o*, toista yhden kerran.
Rivi 2: *4o, 1n 1o, 3o, 1n 1o, 3o, 1n 1o,
4o*, toista yhden kerran.
Toista kerroksia 1 ja 2 kunnes lapanen
ulottuu pikkusormen päähän tai
haluamaasi kohtaan kavennuksia varten.
Kavennukset:
Rivi 1: *ylivetokavennus, 16 s
vakiintuneen mallikuvion tapaan, 2 oikein
yhteen*, toista kerran.
Rivi 2: neulo vakiintuneen mallikuvion
tapaan.
Rivi 3:* ylivetokavennus, 14 s
vakiintuneen mallikuvion tapaan, 2 oikein
yhteen*, toista kerran.
Rivi 4: neulo vakiintuneen mallikuvion
tapaan.

Neulo päävärin langalla, vakiintuneella
helmineuleella 12 silmukkaa apulangalta.
Poimi neljä silmukkaa tai muu sopiva
määrä puikolle. Jaa kaikki silmukat
kolmelle puikolle ja neulo helmineuletta
kunnes peukalo on niin pitkä kuin haluat.
Kavenna mieleiselläsi tavalla tai sitten
näin:
1. kavennuskerros: kaksi oikein yhteen
koko kerros (8 silmukkaa)
2. kavennuskerros: kaksi oikein yhteen
koko kerros (4 silmukkaa)
Pujota lanka jäljellä olevien silmukoiden
läpi ja kiristä. Päättele huolellisesti.
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Käytetyt lyhenteet:
s = silmukka
o = oikein
n = nurin
krs. = kerros
ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1o, vedä
nostettu silmukka neulotun silmukan yli.
Copyright Sanna Eskola
Kaupallinen käyttö kielletty.

Yksivärisissä lapasissa lankana on SandnesGarn
Smart, puikot 4 mm.
Päivitetty: 6.6.2011

